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-HONG KONG E WASHINGTON- A figura cinema-
tográfica do espião que anda apressado
pelas ruas com sobretudo, chapéu e
uma pasta preta já não existe. E embora
muitos especulem sobre os caminhos
escolhidos pelo ex-técnico da CIA
Edward Snowden para denunciar o
mega esquema de espionagem da
Agência Nacional de Segurança (NSA)
dos Estados Unidos, traçar os seus pas-
sos não será tarefa fácil. Glenn
Greenwald e Barton Gellman, os dois
jornalistas que tiveram Snowden como
sua fonte principal de informação, di-
vergiram ontem sobre o processo de
apuração que permitiu aos jornais
“Guardian” e “Washington Post” a pu-
blicação da denúncia.

CODINOME EM LATIM E DUAS EXIGÊNCIAS
O imbróglio começou na noite de do-
mingo, depois que Snowden revelou
sua identidade numa entrevista, em ví-
deo, a Greenwald, divulgada no site do
“Guardian”. Gellman, então, escreveu
no “Post” um artigo detalhando uma
interação detetivesca com a fonte. Era
chamado de BRASSBANNER por al-
guém que se autointitulava Verax — o
contador de verdades, em latim.
Segundo o jornalista, ele teve alguns

“contatos indiretos” com Snowden antes
de umprimeiro “contato direto” em 16 de
maio passado. Doze dias depois, a fonte
teria, então, feito a revelação bombástica:
a oferta de uma apresentação de 41 slides
que denunciavam a chamada operação
Prism, através da qual a NSA monitora
chamadas telefônicas da empresa ameri-
canaVerizon e coleta umgigantesco volu-
me de dados de usuários de internet atra-
vés de nove empresas americanas, como
Microsoft, Apple, Facebook e Google.
O jornalista do “Post” assegurou que

Snowden fezduas exigências: queo jornal
publicasse todo o material num período
de até 72horas e que fosse publicadauma
chave criptografada online, de modo que
oautor do vazamentopudesse comprovar
para uma embaixada estrangeira que era
ele, de fato, a fonte dos documentos.
“Disse a ele que não podia dar ne-

nhuma garantia sobre o que seria pu-
blicado ou quando”, escreveu Gellman.
Foi quando o jovem ex-funcionário

da CIA teria insinuado que buscaria
outra publicação.
“Eu lamento que não possamos tra-

balhar neste projeto de forma unilate-
ral”, teria dito Snowden para, então, su-
postamente, procurar Greenwald e o
diário britânico “Guardian”.
O trecho enfureceu o americano

Greenwald, que mora no Rio. Ontem, ele
usou sua conta no Twitter para desmentir
o concorrente. “As alegações de Bart
Gellman sobre os meus contatos com
Snowden, quando, como e porquê, são
todas falsas”, escreveu o repórter.
Assim como o próprio denunciante,

Greenwald está em Hong Kong. Procu-
rado pelo GLOBO, ele limitou-se a dizer:
— Snowden me contatou pela pri-

meira vez em fevereiro passado.
Foi Greenwald o primeiro a publicar as

denúncias da coleta de dados telefônicos
da operação Prism — sendo seguido por
Gellman, que logo em seguida revelou a
coleta de dados da internet. “Não tenho
ideia se ele (Snowden) impôs alguma
condição ao ‘Washington Post’, mas a
nós, nada foi imposto: nós não publica-
mos todos os slides”.

Ambos os jornais publicaram, até
agora, os mesmo quatro slides do total
de 41 fornecidos por Snowden. O re-
pórter do “Washington Post” garantiu
que seu veículo não publicou tudo por-
que, após consultar fontes do governo,
considerou partes domaterial ameaças
à segurança nacional.
Mas as declarações de Greenwald le-

varam Gellman a uma tréplica. Tam-
bém via Twitter, ele disse que conti-
nuou em contato com a fonte. “Snow-
den não fugiu quando eu me recusei a
lhe dar garantias, só parou de ser tão
firme. E não porque eu consultei o go-
verno dos EUA”, escreveu.

VANTAGEM DE 20 MINUTOS
Os dois jornais tiveram acesso exata-

mente ao mesmo material, e no mesmo
dia, quarta-feirapassada, aprimeirahistó-
ria foi publicada pelo “Guardian” com
uma pequena vantagem de cerca de 20
minutos. A disputa entre os jornalistas so-
breosbastidoresdadenúnciadáaos leito-
res uma pequena amostra das negocia-
ções complexas entre os veículos e as fon-
tes para se garantir um furo— a informa-
ção exclusiva, no jargão jornalístico.
Ironicamente, a briga dos jornalistas

torna um tanto obscuro o processo que
permitiu a revelação do superprogra-
ma americano de espionagem, critica-
do justamente por não ser transparen-
te. Mas, enquanto isso, a verdadeira
fonte da denúncia— Snowden—pare-
cia não muito preocupada.
— Quero realmente que o foco fique

nos documentos e no debate que, eu es-
pero, isso vai provocar entre os cidadãos
mundo afora; o debate sobre o tipo de
mundo onde queremos viver — dissera
ele aGreenwald, no vídeodo “Guardian”.
(Colaborou RenataMalkes) l

Repórteres do ‘Washington Post’ e do ‘Guardian’ disputam quem primeiro contatou Snowden
REUTERS

Glenn Greenwald. Repórter do “Guardian” no hotel em Hong Kong: contato desde fevereiro

Jornalistas divergem sobre a
apuração de dados do vazamento
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Barton Gellman. Jornalista do “Washington Post” alega que foi o 1º procurado por Snowden

O ‘BIG BROTHER’
DE OBAMA

LIGAÇÕES.No dia 5, o
“Guardian” publicou
uma ordem do Tribunal
de Vigilância e
Inteligência Externa
que exigia que a
empresa de telefonia
Verizon entregasse à
Agência Nacional de
Segurança (NSA) os
registros de ligações de
milhões de clientes. A
princípio, o documento
não autorizava o acesso
ao conteúdo das
chamadas, mas
permitia conhecer seus
números, duração e
destino.

INTERNET.No dia
seguinte, o “Guardian”
e o “Washington Post”
revelaram a existência
do programa secreto de
vigilância Prism, que
autorizava a NSA e o
FBI a acessarem os
servidores das nove
maiores empresas de
internet dos EUA, entre
elas Microsoft, Google,
Facebook e Apple. Com
essa prática,
instaurada em 2008, o
governo poderia reunir
arquivos, chats,
áudios, vídeos, e-mails
e fotografias de
usuários. O governo
garante que investigou
apenas os dados de
estrangeiros que
moravam fora dos
EUA. Várias dessas
companhias alegaram
desconhecer o
programa, e negaram
ter cedido os dados.

CIBERATAQUES.Em 7
de junho, os dois
jornais revelaram uma
diretriz da Casa Branca
pela qual Obama
ordenara às agências
de inteligência
estabelecer uma lista
de países que poderiam
ser alvos de ataques
cibernéticos
americanos. Segundo o
“Washington Post”, os
EUA tinham começado
a colaborar com países
vizinhos do Irã diante
da ameaça que a nação
representaria para a
segurança informática
americana.

CATÁLOGO.No último
sábado, o “Guardian”
informou sobre a
existência de outro
programa que permite
à NSA recopilar dados
em função da origem
da informação. A
prática seria dirigida à
ciberespionagem no
exterior. Só em março,
ela permitiu reunir três
bilhões de dados de
computadores nos
EUA. O maior volume
de informação obtida
viria do Irã, seguido de
Paquistão, Jordânia e
Egito.
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Centro-esquerda recupera Roma nas urnas
Direita perde em
todas as 11 capitais
em jogo na Itália

-ROMA-Nas eleiçõesmunicipais de
2008, 78,8% dos eleitores italia-
nos foram às urnas. Desta vez, a
presença foi de apenas 48,5%. A
política da Itália perdeu 30 pon-
tosdeconfiançaemcincoanos, e
nem a eclosão do Movimento 5
Estrelas, de Beppe Grillo, conse-
guiu curar o desencanto dos ci-
dadãos.Mesmoassim, a votação,
no domingo, representou ânimo
extra para a centro-esquerda ita-

liana,quenãosóconseguiurecu-
perar a Prefeitura deRomacomo
vencer em todas as capitais na
quais disputavao segundo turno.
O Partido Democrático (PD)

chegou às eleições com o medo
de ver desaprovada sua aliança
com o Povo da Liberdade (PdL),
de Silvio Berlusconi, mas foi o
político emagnata quem acabou
como pior desempenho.
IgnazioMarino,onovoprefeito

de Roma, tem 58 anos, é médico
e especialista em transplantes.
Há sete anos, decidiu tentar a
sorte na política e conseguiu
uma vaga no Senado, pelo Parti-
do Democrático. Domingo, ven-
ceu o atual prefeito, Gianni Ale-
manno, do PdL, por 63,93% dos
votos contra 36,07% do rival.

Alemanno, cujos cincoanosde
mandato foramumdesastrepara
a capital da Itália, admitiu a der-
rota e deu uma alfinetada em
Berlusconi, que o deixara aban-
donado à própria sorte.
—ComRoma, a centro-direita

perde a última prefeitura impor-
tante que detinha— alertou.
A advertência faz sentido. A

centro-esquerdavenceuas11ca-
pitais emjogonaseleições, inclu-
ída Siena, onde o escândalo do
Monte dei Paschi—banco tradi-
cionalmente ligado à esquerda
— acertou em cheio o PD. Há
cinco anos, a legenda de Berlus-
coni conquistara amaioria.
Os resultados exigem atenção

deBerlusconi, doPdL edapolíti-
ca em geral. Todos os dirigentes

— incluído opremier Enrico Let-
ta—reconheceramquea esquá-
lida participação de 48,5% acen-
de alarmes. Embora isso já fosse
previsto desde o primeiro turno,
há duas semanas — em que o
grande perdedor foi oMovimen-
to 5 Estrelas —, ninguém soube
frearaquedade interessedoelei-
tor. A campanha deMarino, pre-
vendo o descrédito crescente,
evitou identificações com o PD,
cujopactodegovernocomoPdL
não agrada ao eleitorado. Seu le-
ma era: “Não é política. É Roma”.
Porém, logo após a vitória,

Marino prometeu reaproximar
os italianos da política:
— Devemos convencê-los de

quepolítica éumserviço. Esta ci-
dade tem que voltar a sonhar. l

ALBERTO PIZZOLI/AFP

Vitória.Marino comemora triunfo: PD está no comando de 50 municípios
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“Disse a ele que não
podia dar nenhuma
garantia sobre o que
seria publicado ou
quando”
Barton Gellman
Repórter do “Washington Post”, ao afirmar
ter negado pré-condições do denunciante
para receber o material confidencial.

“Não tenho ideia se ele
(Snowden) impôs alguma
condição ao ‘Washington
Post’, mas a nós nada foi
imposto”
Glenn Greenwald
Repórter do “Guardian”, negando exigências
feitas para a divulgação dos 41 slides da
apresentação
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 11 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. 32.




